ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора департаменту
від 20.05.2016 № 28
ПЕРЕЛІК
документів, що знаходяться у володінні департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації, які містять публічну інформацію
1.

2.
3.
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5.
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Інформація про організаційну структуру департаменту, регламент роботи
департаменту. Положення про відділи департаменту. Правила
внутрішнього трудового розпорядку.
Накази директора департаменту з основної діяльності, за винятком тих, що
містять інформацію для службового користування.
Інформація про діяльність департаменту, а саме про:
- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси
офіційного веб-сайту та електронної пошти;
- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси
електронної пошти керівника органу та його заступників, а також
керівників структурних підрозділів, основні функції структурних
підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з
обмеженим доступом;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад;
- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних
для надання послуг, правила їх оформлення;
- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління департаменту, та їх
керівників;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень
суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
- систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних
повноважень.
Звіти про діяльність департаменту, в тому числі щодо задоволення запитів
на інформацію.
Кадровий резерв.
Інформація про кількісний та якісний склад державних службовців, які
займають посади керівників та спеціалістів, та їх навчання.
Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться
департаментом.
Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань
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Переліки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для
звернення щодо надання адміністративної послуги.
Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість
може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на
реалізацію повноважень департаменту.
Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки
департаменту.
Перелік наборів відкритих даних.
Кошторис департаменту по місцевому (обласному) та державному
бюджетам.
Звіти про використання бюджетних коштів.
Бухгалтерські звіти фінансової діяльності департаменту.
Перелік укладених договорів.
Перелік об’єктів комунальної власності департаменту.
Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності (території та
об`єкти природно-заповідного фонду).
Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності
Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної
власності
Інформація про водно-болотні угіддя загальнодержавного значення.
Матеріали з питань формування регіональної екологічної мережі.
Інформація про погодження строків та порядку полювання, порядку видачі
відстрільних карток та пропускної спроможності мисливських угідь.
Дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води водних
об’єктів загальнодержавного значення та затверджені проекти нормативів
ГДС забруднюючих речовин у водні об’єкти.
Дозволи на спеціальне водокористування у разі використання води водних
об’єктів місцевого значення.
Інформація про результати попереднього розгляду документів щодо
надання надр у користування.
Інформація про результати розгляду матеріалів щодо вибору (вилучення),
надання земельних ділянок для розміщення об’єктів, місць розташування
об’єктів та проектів відведення земельних ділянок, рішення стосовно яких
приймаються Кабінетом Міністрів України, погоджуються Верховною
Радою.
Висновки по проектам землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Висновки державної екологічної експертизи.
Перелік дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Інформація про видані дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.
Екопаспорт Донецької області.

35. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Донецькій області.
36. Інформація щодо стану навколишнього природного середовища в
Донецькій області.
37. Річний план державних закупівель.
38. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» Програми
економічного і соціального розвитку Донецької області.
39. Регіональні цільові програми.
40. План дій з охорони навколишнього природного середовища Донецької
області на 2013-2020 роки.
41. Програмні заходи обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища.
42. Аналіз стану виконання заходів розділу «Охорона навколишнього
природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку
Донецької області.
43. Аналіз стану виконання Програмних заходів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
44. Документація щодо конкурсних торгів та пропозиції учасників.

